SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29

Plats och tid

Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.45.
Paus klockan 14.45-15.05. Ajournering klockan 16.10-16.15.

Beslutande

M
M
C
C
MBP
KD
MP
S
S
S
S
S
V
MOD

SD
SD

Ann Iberius Orrvik, tjänstgör för Tomas Johansson (M)
Anders Lindal
Leif Sternfeldt
Mikael Larsson
Henry Sandahl
Lars-Inge Andersson, tjänstgör för Rolf Hallberg (L)
Lo Göthberg Larsson
Peter Landgren
Gunnar Nilsson, tjänstgör för Lisa Dahlberg (S)
Anita Lomander
Christopher Thorsson
Arvid Eklund, tjänstgör för AnnSofi Tureson (S)
Arthur Thiry
Jan-Ola Gustafsson, klockan 13.30-16.25, §§ 167-172,
§ 174
Efkan Üstündag, tjänstgör för Jan-Ola Gustafsson (MOD)
§ 173, §§ 175-186
Mattias Krantz §§ 167-182, §§ 184-186
Tommy Blomster, tjänstgör för Mattias Krantz (SD) § 183

C
KD
MBP
S
V
SD

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Åberg Anderson
Per-Olof Hermansson
Lennart Svensson
Efkan Üstündag, §§ 167-172, § 174
Karin Jageby
Tommy Blomster, §§ 167-182, §§ 184-186

S

Övriga närvarande

Tjänstemän
Mats Lilienberg, kommunchef
Helena Blomqvist, 1:e kommunjurist
Måns Hallén, förvaltningschef bygg- och miljökontoret,
§ 168
Krister Näsström, IT-chef, § 169
Linda Sjöö, kommunikatör, § 169
Karin Hydén, ekonomichef, §§ 170-173
Kristian Johansson, ekonom, §§ 170-173
Patrik Wendeblad, kvalitetsutvecklare, §§ 172-173
Maria Sivedal, kanslichef, §§ 174-176, §§ 178-181
Simon Jacobsson, näringslivshandläggare, § 174
Kerstin Guth, utredare, §§ 175-176
Roger Haglund, personalchef, § 177

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2017-11-29

Utses att justera

Anders Lindal

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna
den 30 november 2017

Underskrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Justerandes sign

§§

167-186

Helena Blomqvist

Peter Landgren

Anders Lindal

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-11-29

Datum för anslags
uppsättande

2017-11-30

Datum för anslags
nedtagande

2017-11-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Justerandes sign

Helena Blomqvist

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2017-11-29

Innehållsförteckning
Förändring av ärendelistan

§ 167

Detaljplan Horred 9:7 mfl – beslut om planuppdrag

§ 168

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun skapar ett
Instagramkonto

§ 169

Ombyggnation av Tingvallaskolan - begäran om förstudie

§ 170

Ansökan om kommunal borgen – Öxabäck Fiber ekonomisk
förening

§ 171

Oktoberrapport 2017 för kommunstyrelsen

§ 172

Oktoberrapport 2017 för Marks kommun

§ 173

Yttrande på förslag till nationell plan för transportsystemet 20182029

§ 174

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst

§ 175

Svar på revisionsrapport avseende kommunala aktivitetsansvaret
för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överenskommelsen

§ 176

Återrapportering av kommunchefens uppdrag om extratjänster

§ 177

Svar på medborgarförslag om förändring av det lilla köket som
finns i anslutning till samlingssalen vid Lindängs vård- och
omsorgsboende i Skene

§ 178

Redovisning av obesvarade motioner

§ 179

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag

§ 180

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018

§ 181

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning
av förvärv av fastigheten Lygnersvider 1:29

§ 182

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning
av beslut gällande asylsökande som bedöms vara 18 år

§ 183

Skrivelse från Strömskolan

§ 184

Meddelanden

§ 185

Anmälan av delegationsbeslut

§ 186

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 167/2017

Förändring av ärendelistan
Kommunstyrelsens beslut
Följande ärenden tillförs ärendelistan:
-

Återrapportering av kommunchefens uppdrag om extratjänster
Skrivelse från Strömskolan

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler extra informationsärende om återrapportering av
kommunchefens uppdrag om extratjänster.
Leif Sternfeldt (C) anmäler fråga om skrivelse från Strömskolan.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att
så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 168/2017

Dnr 2017-408 214

Detaljplan Horred 9:7 mfl – beslut om planuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar in ansökan till plan- och byggnadsnämnden om att
upprätta detaljplan för Stommen, del av Horred 9:7 m.fl.

Ärendet

Utveckling av Horreds samhälle.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 oktober
2017, § 219, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen lämnar in ansökan till plan- och byggnadsnämnden om att
upprätta detaljplan för Stommen, del av Horred 9:7 m.fl.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Måns Hallén redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 169/2017

Dnr 2017-261 105

Svar på medborgarförslag om att Marks kommun skapar ett
Instagramkonto
Kommunstyrelsens beslut
Idén om ett Instagramkonto för Marks kommun tas med i kommunstyrelsens
fortsatta arbete inom kommunikationsområdet.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

Ärendet

I ett medborgarförslag, som inkom den 22 maj 2017, föreslås att Marks kommun ska skapa ett Instagramkonto i syfte att förmedla en positiv bild av kommunen.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige har den 15 juni 2017, § 83, överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 oktober
2017, § 208, där följande föreslås:
Idén om ett Instagramkonto för Marks kommun tas med i kommunstyrelsens
fortsatta arbete inom kommunikationsområdet.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

Dagens sammanträde

Informatör Linda Sjöö redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 170/2017

Dnr 2017-64 30

Ombyggnation av Tingvallaskolan - begäran om förstudie
Kommunstyrelsens beslut
En förstudie rörande ombyggnation av Tingvallaskolan beställs från teknikoch servicenämnden. Studien bör innehålla olika lösningar och kostnadsförslag med iakttagna effekter för övriga skolor i området.
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation av Tingvallaskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om förstudien inte leder til
byggnation finansieras studien inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har den 14 september 2017, § 71, begärt att
kommunstyrelsen beställer en förstudie gällande ombyggnation av paviljonger
och flytt av slöjdsal på Tingvallaskolan i Skene. Förstudien bör innehålla olika
lösningar och kostnadsförslag.
Inflyttningen till Tingvallaskolans naturliga upptagningsområde, Skene, har
ökat vilket lett till att skolan är trångbodd. Enligt barn- och utbildningsnämnden har antalet elever ökat från 249 till 293 stycken under det senaste
året. För att klara av att rymma eleverna används idag två grupprum som
klassrum, vilket fungerat som kortsiktig lösning. Om elevantalet fortsätter att
öka finns inga ytterligare utrymmen att anpassa på motsvarande sett.
Barn- och utbildningsnämnden har som tänkbart förlag att bygga på
paviljongen med ytterligare 2-3 klassrum samtidigt som vestibulerna görs
något större. Ytterligare förslag barn- och utbildningsnämnden lyfter fram är
att flytta slöjden till Ängskolan för att frigöra ett klassrum i huvudbyggnaden
och samla slöjdundervisningen på Ängskolan.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 5 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 oktober
2017, § 209, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beställer en förstudie rörande ombyggnation av Tingvallaskolan från teknik- och servicenämnden. Studien bör innehålla olika lösningar
och kostnadsförslag med iakttagna effekter för övriga skolor i området.
Förstudien finansieras av investeringsprojekt för ombyggnation av Tingvallaskolan förutsatt att studien leder till byggnation. Om förstudien inte leder til
byggnation finansieras studien inom barn- och utbildningsnämndens driftbudget.

Dagens sammanträde

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ledamöternas förslag till beslut

Anita Lomander (S) och Anders Lindal (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 171/2017

Dnr 2017-392 045

Ansökan om kommunal borgen – Öxabäck Fiber ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
Öxabäck Fiber ekonomisk förening beviljas kommunal borgen för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.
Borgen sätts till 3 355 922 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen, dock längst fram till 2019-07-31. Om projektet försenas bemyndigas
kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre
månader fram till 2019-10-31.
Borgensavgift tas inte ut.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Ärendet

Kommunstyrelsen har enligt beslut i kommunfullmäktige den 31 oktober
2013, § 145, rätt att besluta om kommunal borgen till fiberförening i Marks
kommun. Sådan borgen ska avse lån för tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad för förening som fått bidrag från exempelvis länsstyrelsen för utbyggnaden. Öxabäck Fiber ekonomisk förening har den 11 oktober 2017 inkommit med ansökan om kommunal borgen på 3 355 922 kronor.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 oktober
2017, § 210, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att Öxabäck Fiber ekonomisk förening beviljas
kommunal borgen för lån som avser tillfällig finansiering av bredbandsutbyggnad.
Borgen sätts till 3 355 922 kronor och ska gälla från utbyggnadsprojektets
start fram till en månad efter det att föreningen fått bidrag från Länsstyrelsen,
dock längst fram till 2019-07-31. Om projektet försenas bemyndigas
kommunchefen att vid behov förlänga borgensåtagande med upp till tre
månader fram till 2019-10-31.
Borgensavgift tas ej ut.
Kommunchefen bemyndigas att underteckna erforderliga handlingar.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 172/2017

Dnr 2017-423 042

Oktoberrapport 2017 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Oktoberrapport 2017 för kommunstyrelsen godkänns.

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun
ska samtliga nämnder lämna en uppföljning av prognos och ekonomi per
sista oktober.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 november
2017, § 233, där följande föreslås:
Oktoberrapport 2017 för kommunstyrelsen godkänns.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén och kvalitetsutvecklare Patrik Wendeblad redogör
för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 173/2017

Dnr 2017-352 042

Oktoberrapport 2017 för Marks kommun
Kommunstyrelsens beslut
Oktoberrapport 2017 för Marks kommun godkänns.
Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden arbetar med en handlingsplan
för att nå en verksamhet i balans med budget.
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att i sin redovisning
följa de styrprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om.
Kommunstyrelsen önskar redovisning av de ökade lönekostnadernas relation
till budgetramen.

Ärendet

Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsuppföljningen och den
ekonomiska prognosen som lämnades i delårsrapporten för 2017.
Den ekonomiska prognosen för kommunen innebär ett resultat om 56,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,5 miljoner kronor jämfört med prognosen i delårsrapporten. Av de hittills inkomna beslutsprotokollen från nämnderna har inga särskilda framställningar gjorts. Alla nämnder har ännu inte
behandlat sina oktoberrapporter.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 november
2017, § 234, där följande föreslås:
Oktoberrapport 2017 för Marks kommun godkänns.
Kommunstyrelsen noterar att socialnämnden arbetar med en handlingsplan
för att nå en verksamhet i balans med budget.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Karin Hydén, ekonom Kristian Johansson och kvalitetsutvecklare
Patrik Wendeblad redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Leif Sternfeldt (C) föreslår att arbetsutskottets förslag antas med tillägget att
kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att i sin redovisning
följa de styrprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om.
Ann Iberius-Orrvik (M) föreslår att tillägg görs till beslutet med att kommunstyrelsen önskar redovisning av de ökade lönekostnadernas relation till budgetramen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta Leif Sternfeldts (C) förslag och finner att så sker.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta Ann Iberius-Orrviks (M)
tilläggsförslag och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 174/2017

Dnr 2017-346 014

Yttrande på förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Kommunstyrelsens beslut
Tjänsteutlåtandet, daterat den 9 november 2017, översänds som
kommunens yttrande till Näringsdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

_______________
Peter Landgren
Ordförande

__________________
Anders Lindal
Justerande

Ärendet

Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018-2029. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens
direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017. Remissvar ska ha kommit in till
Näringsdepartementet senast den 30 november 2017.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november
2017, § 216, och återremitterat ärendet för att komplettera med text om underhåll av vägnät.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 november
2017, § 231, där följande föreslås:
Förslag till yttrande godkänns. Tjänsteutlåtandet översänds till Näringsdepartementet.

Dagens sammanträde

Näringslivshandläggare Simon Jacobsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordföranden föreslår att tjänsteutlåtandet, daterat den 9 november 2017,
översänds som kommunens yttrande till Näringsdepartementet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta ordförandens förslag, och
finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 175/2017

Dnr 2017-391 135

Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Marks kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Finansiering sker via de verksamheter som utnyttjar språktolks- och
översättningstjänster.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Direktionen för Tolkförmedling Väst har beslutat att öppna upp för nya
medlemmar till förbundet.
Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett fullmäktigebeslut och
vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast 26 februari 2018. Inträde
sker per den 1 januari 2019.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november
2017, § 214, där följande föreslås:
Marks kommun ansöker om medlemskap i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Finansiering sker via de verksamheter som utnyttjar språktolks- och
översättningstjänster.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 176/2017

Dnr 2017-353 007

Svar på revisionsrapport avseende kommunala aktivitetsansvaret för
ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överenskommelsen
Kommunstyrelsens beslut
Tjänsteskrivelsen, daterad den 3 oktober 2017, lämnas som kommunstyrelsens svar till valda revisorer.
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur kommunen
kan samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Ärendet

På uppdrag av kommunens valda revisorer har PwC granskat barn- och
utbildningsnämndens fullgörande av det kommunala aktivitetsansvaret
samt kommunstyrelsens och socialnämndens förverkligande av DUA-överenskommelsen. DUA står för Delegationen för unga till arbete. Rapporten från
juni 2017 är ställd till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
kommunstyrelsen. Kommunens valda revisorer har önskat nämndernas
kommentarer kring de iakttagelser som gjorts. I detta svar ger kommunstyrelsen svar på de iakttagelser som gjorts gällande kommunstyrelsen. Barnoch utbildningsnämnden samt socialnämnden lämnar egna kommentarer till
de valda revisorerna.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 3 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november
2017, § 215, där följande föreslås:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober
2017 som sitt svar till valda revisorer.

Dagens sammanträde

Utredare Kerstin Guth redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordföranden föreslår att arbetsutskottets förslag antas med tillägget att kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur kommunen kan
samordna kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta ordförandens förslag och
finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 177/2017

Dnr 2017-232 00

Återrapportering av kommunchefens uppdrag om extratjänster
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsen har den 26 april 2017, § 76, gett kommunchefen i uppdrag
att utreda i vilken mån Marks kommun i dagsläget använder sig av extratjänster samt hur Marks kommun ska gå till väga för att införa fler extratjänster.
Kommunchefen har den 4 oktober 2017, § 152, gett kommunstyrelsen information om kommunens arbete med extratjänster.

Dagens sammanträde

Personalchef Roger Haglund ger kommunstyrelsen information om kommunens arbete med extratjänster.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.
Ärendet diskuteras.
Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 178/2017

Dnr 2016-459 735

Svar på medborgarförslag om förändring av det lilla köket som finns i
anslutning till samlingssalen vid Lindängs vård- och omsorgsboende
i Skene
Kommunstyrelsens beslut
Marks kommun framför förslagsställarnas synpunkter till fastighetsägare
Marks Bostads AB. Medborgarförslag och tjänsteutlåtande översänds till
fastighetsägaren.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Ärendet

I ett medborgarförslag, som inkom den 15 december 2016, föreslås en
förändring av det lilla köket som finns i anslutning till samlingssalen vid
Lindängs vård- och omsorgsboende i Skene.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktige har den 19 december 2016, § 157, överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november
2017, § 221, där följande föreslås:
Marks kommun framför förslagsställarnas synpunkter till fastighetsägare
Marks Bostads AB. Medborgarförslag samt tjänsteutlåtande översänds till
fastighetsägaren.
Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 179/2017

Dnr 2017-235 101

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen
två gånger varje år redovisa de motioner som inte har fattats beslut i inom ett
år från det att motionen väcktes. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.

Ärendets behandling

Kommunledningskontoret har den 1 november 2017 upprättat förteckning
över obesvarade motioner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november
2017, § 222, där följande föreslås:
Redovisningen godkänns.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 180/2017

Dnr 2017-235 101

Redovisning av kommunstyrelsens obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Enligt 31 § i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen
två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har fattats beslut i
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Redovisningen ska göras
på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och december.

Ärendets behandling

Kommunledningskontoret har den 1 november 2017 upprättat förteckning
över obesvarade medborgarförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november
2017, § 223, där följande föreslås:
Redovisningen godkänns.

Dagens sammanträde

Kanslichef Maria Sivedal redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 181/2017

Dnr 2017-389 101

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Under 2018 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden samt ärendelista i sammandrag annonseras i Markbladet.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Enligt 8 kap. 9 § nya kommunallagen, som gäller från och med den 1 januari
2018, ska varje kommun på sin webbplats ha en anslagstavla och där ska tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden ske. Tillkännagivandet ska enligt 5 kap. 13 § nya kommunallagen innehålla tid och plats för varje sammanträde och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Kommunallagen har tidigare angett att uppgift om tid och plats för ett
sammanträde med kommunfullmäktige ska föras in i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Någon sådan reglering finns inte i nya
kommunallagen, utan det är upp till varje kommun att avgöra.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 10, bestämmer fullmäktige i
vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.
Under 2017 har uppgift om tid och plats för sammanträdena samt
ärendelista i sammandrag annonserats på kommunens annonssida i
Markbladet.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november
2017, § 224, där följande föreslås:
Under 2018 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden samt ärendelista i sammandrag annonseras på
kommunens digitala anslagstavla samt i Markbladet.

Dagens sammanträde
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordföranden föreslår att under 2018 ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden samt ärendelista i sammandrag annonseras i
Markbladet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta ordförandens förslag och
finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 182/2017

Dnr 2017-382 108

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av
förvärv av fastigheten Lygnersvider 1:29
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet, daterat den 13 november 2017, översänds som kommunens svar
till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Ärendet
Lars Bertil Rystrand har överklagat kommunstyrelsens beslut den
6 september 2017, § 114, att förvärva fastigheten Mark Lygnersvider
1:29. I överklagandet ifrågasätts om beslutet är fattat i laga ordning.
Marks kommun har tidigare yttrat sig i ärendet efter att ha förelagts
om det. Lars Bertil Rystrand har nu inkommit med yttrande, vilket
förvaltningsrätten gett kommunen tillfälle att yttra sig över. Kommunen anser
att överklagandet ska avslås.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 13 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 november
2017, § 241, där följande föreslås:
Yttrandet, daterat den 13 november 2017, översänds som kommunens svar
till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta arbetsutskottets förslag
och finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 183/2017

Dnr 2017-431 108

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av
beslut gällande asylsökande som bedöms vara 18 år
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att komplettera yttrandet med anledning av det
nya överklagandet och den inkomna kompletteringen.

Ärendet
Lars Bertil Rystrand har överklagat kommunfullmäktiges beslut den
26 oktober 2017, § 146, i ärendet gällande asylsökande som bedöms
vara 18 år. Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra sig
över överklagandet. Kommunen anser att överklagandet ska avslås.
Även Mattias Krantz har överklagat kommunfullmäktiges beslut, vilket kommunen fick kännedom om den 27 november 2017. Lars Bertil Rystrand har
dessutom inkommit med en komplettering i ärendet. Förvaltningsrätten har
den 27 november 2017 förelagt kommunen att yttra sig även över detta.

Ärendets behandling
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 november 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 22 november
2017, § 240, där följande föreslås:
Yttrandet, daterat den 14 november 2017, översänds som kommunens svar
till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Dagens sammanträde

1:e kommunjurist Helena Blomqvist redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Jäv

Mattias Krantz (SD) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet.
För Mattias Krantz (SD) tjänstgör Tommy Blomster (SD).

Ledamöternas förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att komplettera yttrandet
med anledning av det nya överklagandet och den inkomna kompletteringen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens kan anta ordförandens förslag och
finner att så sker.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 184/2017

Skrivelse från Strömskolan
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Dagens sammanträde
Leif Sternfeldt (C) frågar om skrivelse från Strömskolan som inkommit under
föregående vecka.
Kommunchefen redogör för de diskussioner som har följt av den inkomna
skrivelsen.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och finner
att så sker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 185/2017

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Dnr 2016-365 252-8

Delegationsbeslut - Överenskommelse om fastighetsreglering, Örby 5:39
b)

Dnr 2008-661 214-164

Delegationsbeslut - Nöjdhetsförklaring och tillfällig nyttjanderätt, Sätila 9:10
c)

Dnr 2017-366 261-5

Delegationsbeslut - Upplåtelse för jakt, Gångemad 1:6
d)

Dnr 2008-661 214-167

Delegationsbeslut - Servitut för vatten och avlopp, Sätila 2:13 och 2:4
e)

Dnr 2016-365 252-8

Delegationsbeslut 2017-10-31 - Upphandling av företagshälsovård –
förlängning av avtal
f)

Dnr 2016-126 053-3

Delegationsbeslut - Upphandling av kontors- och skolmateriel - förlängning av
avtal
g)

Dnr 2016-423 252-5

Delegationsbeslut - Överenskommelse om fastighetsreglering, Sätila 4:3 och
Sätila-Hede 6:5
h)

Dnr 2017-4 057-20

Delegationsbeslut - Inköp av leasingfordon, utbytesanskaffning hos socialförvaltningen
i)

Dnr 2017-4 057-21

Delegationsbeslut - Inköp av leasingfordon, utbytesanskaffning hos socialförvaltningen
j)

Dnr 2017-405 0441-2

Delegationsbeslut - förfrågan om skuldavskrivning

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(26)
Kommunstyrelsen
2017-11-29
§ 186/2017

Meddelanden
a)

Dnr 2017-5 106-8

Protokoll Sjuhärads Samordningsförbund, 2017-10-25

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

